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SAIBA MAIS

Escola de Contas do TCE-AM encerra ano letivo com
comemoração de 13 anos de atividades

Pela primeira vez desde que foi fundada, em 2009, a Escola de
Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) irá realizar o encerramento do ano letivo no mesmo dia do
seu aniversário, na próxima segunda-feira (12).
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TCE-AM divulga lista de inscritos com recursos deferidos para
Processo Seletivo de Estagiários

Os candidatos para o Processo Seletivo de Estagiários (PSE) do Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM) que entraram com recurso de inscrições
indeferidas já podem consultar o resultado. A lista de inscrições deferidas
após análise dos pedidos de revisão foi publicada nessa terça-feira (6), em
edição Extra no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM, disponível em
https://doe.tce.am.gov.br/.
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TCE-AM sedia audiência do Fórum Amazonense por Logística
Reversa

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediou, nessa terça-
feira (6), o Fórum Amazonense por Logística Reversa, que visa avaliar
o panorama e as perspectivas ambientais no Amazonas.

Contas de gestoras da Policlínica Gilberto Mestrinho são
reprovadas pelo TCE-AM

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
reprovaram as contas de 2020 da Policlínica Governador Gilberto
Mestrinho e determinaram a devolução do valor total de R$ 104 mil
aos cofres públicos por parte das gestoras responsáveis Maximina
Penha Malagueta e Alessandra dos Santos.

TCE-AM emite parecer pela aprovação com ressalvas e
recomendações às contas de Wilson Lima

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
emitiram parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas
e recomendações das contas referentes ao exercício de 2021 do
governador do Amazonas, Wilson Lima.

https://www.instagram.com/tceamazonas/
https://www.facebook.com/TCEAM/
https://www.facebook.com/TCEAM
https://twitter.com/TCEAM
https://www.youtube.com/c/TCEAMoficial
https://falandodecontas.webradiosite.com/
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60224
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61410
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61407
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61421
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61416
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60259
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60262
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60254
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60251
https://www.tiktok.com/@tceamazonas
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61402
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60262
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61402
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61410
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61407
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61416
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61421

